
BAB IV 

GAMBARAN UMUM KPU WONOSOBO 

 

4.1 Sejarah KPU Wonosobo 

 Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 

Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan 

oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri adalah merupakan jelmaan 

dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas 

menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Komisi Pemilihan Umum 

adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di 

Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak 

dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga -lembaga negara yang lain 

yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang 

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, 

tetap dan mandiri (independen) (Hidayat Satriyo 2015;1) 

 Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa 

untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan 

sebagai berikut :  

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; 



2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak 

sebagai peserta Pemilihan Umum; 

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI 

dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat 

pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut 

TPS; 

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk 

setiap daerah pemilihan; 

5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah 

pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; 

6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil 

Pemilihan Umum; 

7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. 

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat 

tambahan huruf:  

1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut 

juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai 

dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah 

Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum. 

 Dalam buku Dr.H.Ngarifin Shiddiq (2015;24) adapun  Tugas dan 

wewenang KPU Kabupaten/Kota alam penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota meliputi :  

Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; 



1. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 

dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan 

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 

2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta 

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 

4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan 

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 

5. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota; 

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan 

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota 

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih untuk menerima 

daftar pemilih. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam 

penyelanggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada 

KPU Provinsi. menetapkan calon bupati/walikota yang telah 

memenuhi persyaratan; 

7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan 

suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil 

penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang 

bersangkutan; 

8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 



9. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan 

hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 

10. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita 

acaranya; 

11. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU 

Provinsi; 

12. Menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu 

Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan 

pelanggaran pemilihan; 

13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan 

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu 

Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU 

Kabupaten/Kota kepadamasyarakat; 

melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan 

gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 

15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan 

pemilihan bupati/walikota; menyampaikan hasil pemilihan 

bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;  

16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, 

KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 



Selain itu KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dalam Pemilu Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban : 

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu; 

2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan 

wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan 

setara; 

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat;melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 

5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan 

Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan 

ANRI; 

6. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan 

tembusannya kepada Bawaslu; 

8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota 

dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 

9. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat 

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah rekapitulasi dikabupaten/kota;melaksanakan keputusan 

DKPP; dan 



10. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi 

dan/atau peraturan perundang-undangan. 

 Tentu dalam proses pemilihan dan untuk menjamin kualitas 

pemilihan Bupati dan wakil Bupati secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang 

profesional serta mempunyai integritas. Komisi pemilihan umum Kabupaten 

Wonosobo sebagai penyelenggara berupaya semaksimal mungkin yang 

mengedepankan profesionalitas bekerja efektif dan efisien dengan 

mengambil keputusan cepat dan tepat untuk mendapatkan kepercayaan 

masyarakat dalam kegiatan Pilkada serentak 

. 

4.2. Kegiatan Yang Dilakukan KPU Wonosobo Dalam Pilkada Serentak 

 Kegiatan KPU Wonosobo dalam melangsungkan dan menyukseskan 

Pilkada serentak dengan dilaksanakannya sosialisasi dan pratisipasi. 

Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan ini adalah proses penyampaian 

informasi mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan. Salah satu kegiatan 

sosialisasi adalah pendidikan pemilih, adalah proses penyampaian informasi 

kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahua dan pemahaman serta 

kesadaran tentang pemilihan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk 

menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan. 

Disamping itu sosialisasi juga bertujua untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam 

pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilihan  kepala daerah. 

Dilakukannya sosialisasi ini juga memiliki sasaran demi menyukseskan 

pilkada serentak. Sasaran yang dituju dalam proses sosialisasi meliputi 

penyelenggara pemilihan ( PPK,PPS,KKPS), stakholder, masyarakat umum, 

pemilih pemula (pemuda, pelajar, mahasiswa), media massa, partai politik, 

pemantau pemilihan, organisasi sosial dan keagamaan, instansi 



pemerintahan, pemilihan dengan kebutuhan khusus. Pemilih dengan 

kebutuhan khusus mencakup penyandang disabilitas, penghuni lembaga 

permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, dan kelompok lain yang 

terpinggirkan1. 

 Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Wonosobo adalah 

penyampaian materi dari seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanan 

yang terdiri dari; (a) pemutakhiran data dan daftar pemilih, tahapan dan 

jadwal, peran masyarakat serta partai politik dalam pemutakhiran data dan 

penyusunan daftar pemilih, (b) Pencalonan dalam pemilihan meliputi jadwal 

pencalonan, persyaratan pencalonan mekanisme verifikasi persyaratan, 

penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut calon, (c) kampanye yang 

meliputi ketentuan kampanye, jadwal kampanye, visi dan misi program kerja 

pasangan calon2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara 

sosialisasi tatap muka dengan cara menyampaikan materi secara langsung 

melalui rakor, diskusi, dialog, ceramah, bintek, konferensi pers,simulasi dll. 

Sosialisasi ini melibatkan kelompok masyarakat dengan tujuan memberikan 

pemahaman dan menjadikan mitra KPU Kab. Wonosobo dalam 

menyampaikan informasi pemilihan kepada komunitasnya. Kegiatan yang 

dilakukan ini juga sebagai bentuk partisipasi dalam mensukseskan 

penyelenggaraan pemilihan, karena melalui media ini mereka bebas 

menyalurkan aspirasi dan kreatifitas dengan memperhatikan ketentuan yang 

telah ditetapkan serta diberikan sarana penunjang oleh KPU Kab. Wonosobo 

 

 

 

 

                                                           
1
 Wawancara dengan ibu Dian selaku sekertaris KPU Wonosobo pada tanggal 13 mei 2016 

2
 Wawancara dengan ibu hesti selaku Divisi Sosialisasi KPU Wonosobo pada tanggal 15 juli 2016 



4.2.1. Struktur Organisasi 

 KPU Kab. Wonosobo memiliki struktur organisasi yang didalamnya 

terdiri dari beberapa anggota KPU dan Sekertariat KPU : 
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4.3 Pemilihan Kepala Daerah  

Dalam UUD 1945 Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 (4) 

menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai 

kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis”. Tidak ada kata-kata pemilihan langsung sebagaimana dalam 

pasal yang mengatur tentang pemilihan presiden dan tidak ada kata-kata 

pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD. Dalam 

negara demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, maka 

memenuhi kaidah demokratis jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh 

DPRD. Begitupun dalam negara demokrasi langsung pemlihan kepala daerah 

secara langsung memenuhi kaidah demokratis sebagai bentuk pelaksanaan 

kedaulatan rakyat. Menempatkan kedudukan Gubernur sebagai Wakil 

pemerintah dan Kepala Daerah Dalam Pasal 24 (1) UU No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa setiap daerah dipimpi 

oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan Kepala Daerah. Secara 

sistematis pemeritah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hubungan 

hirarkis baik hubungan koordinasi, pengawasan dan pembinaan 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kedudukan Gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki fungsi pembinaan, 

pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas 

pembantuan. 



 Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 

menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintahan daerah Provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokrasi. Pada tahun 2015 Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan pesta 

demokrasi local yang dimanifestasikan dalam bentuk pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Wonosobo untuk menggantikan Bupati dan Wakil Bupati 

sebelumnya yang telah habis jabatan. Pemilihan dilangsungkan pada tanggal 

9 desember 2015 menjadi bagian dari sebuah sejarah baru. Untuk pertama 

kalinya diselenggarakan pilihan kepala pemerintahan daerah secara serentak 

di seluruh Indonesia. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan secara 

langsung,umum, bebas rahasia,jujur dan adil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


